Stations Kampioen 2017
Wie is de meest fanatieke stations bezoeker van Nederland en mag zich de
Stations Kampioen van 2017 noemen? Op 24 juni doe jij mee met deze
wedstrijd. In dit document lees je alles over de wedstrijd.
De kern van de wedstrijd:
 Bezoek in 12 uur zoveel mogelijk stations.
 Tussen 10:00 uur en 14:00 uur dien je Utrecht Centraal aan te
doen en een stempel te halen.
 Elk station telt maar 1x mee. Een station passeren in een intercity
telt niet, je moet echt op het station zijn geweest.
 Onderweg verzamel je bewijs door selfies te maken met het
Stations kampioen T-shirt en het stations bord of via de ovchipkaart.
 Na afloop claim je voor zondag 25 juni 11:00 uur het aantal
afgelegde stations en het verzamelde bewijs.

1. Voor de wedstrijd
Voor de wedstrijd bereid jij je goed voor welke stations je wil bezoeken. Neem je
telefoon of camera mee voor om foto’s te maken van de stations als bewijs.

2. De Spelregels


Je hebt maximaal 12 uur de tijd om de stations voor de wedstrijd te bezoeken.



We tellen tot het laatste stopstation dat binnen de 12 uur valt.



Je mag zelf een tijdstip kiezen wanneer de 12 uur van start gaan, mits dit op 24 juni
is.



Tussen 10:00 en 14:00 uur dien je een stempel te halen op Utrecht Centraal.



Elk station telt maar 1x mee.



Verzamel bewijs door foto’s te maken van jezelf met elk stations bord.



Alleen stations in Nederland tellen mee.



Je mag geen gebruik maken van bus, tram, fiets, auto of metro.



Treinreiziger.nl bepaalt de winnaar(s), aan de hand van het (tijdig) ingeleverde
bewijsmateriaal.



Iedereen mag verder meedoen, uitgezonderd de hoofdredactie van Treinreiziger.nl.

3. Bewijsmateriaal
We gaan er vanuit dat iedereen zich aan de spelregels houdt en dat we er samen een
leuke wedstrijd van maken. Toch willen we wel maatregelen nemen om fraude zoveel
mogelijk te voorkomen. We hebben daarbij geprobeerd een optimum te zoeken tussen
enerzijds bewijsmateriaal verzamelen en anderzijds reizen zonder teveel gedoe. Je moet
minimaal bewijs verzamelen door foto’s.
Bewijsmateriaal door foto’s
Je maakt op ieder station dat je bezoekt een foto van het stations bord. Bij het
vertrekpunt en eindstation maak je ook een foto van de stationsklok met de actuele tijd.
Op deze foto moet jezelf te zien zijn met het Stations kampioen t-shirt en natuurlijk het
stations bord. Reis je in een team? Dan hoeft er slechts één deelnemer op de foto te
staan. Deze deelnemer moet wel op ieder station op een foto zichtbaar zijn (zodat
duidelijk is dat deze deelnemer alle stations heeft aangedaan). Als team kan je per slot
van rekening ook maar één hoofdprijs winnen.
Ons streven is een app te lanceren waarmee je snel en gemakkelijk het bewijsmateriaal
tijdens de wedstrijd direct kunt insturen. Als je geen smartphone hebt, of je batterij is
op, adviseren we je foto’s met een gewone camera te maken.
Inleveren en beoordelen bewijsmateriaal
Het bewijsmateriaal dien je in te leveren voor zondag 25 juni 11:00uur, het liefst eerder.
Je claimt na afloop het aantal bezochte stations.

4. Deel je ervaringen
Deel je ervaringen tijdens de wedstrijd vooral ook op Twitter of Facebook. Gebruik je
twitter? Voeg dan de hashtag #sktrein aan je tweets toe. Je kunt ons ook updates sturen
via Facebook. Wij zullen op de dag zelf een liveverslag bijhouden, dus we horen graag de
dingen die je mee maakt ☺.

5. De prijzen
De hoofdprijs betreft een cadeaubon voor de Spoordeelwinkel van 150 euro. Deze kun je
gebruiken voor bijvoorbeeld een nachtje weg met de trein. De tweede prijs bedraagt een
cadeaubon van de Spoordeelwinkel van 50 euro. En een derde prijs bedraagt een
cadeaubon van de Spoordeelwinkel van 20 euro.

6. En verder nog dit
We organiseren dit evenement vanuit Treinreiziger.nl en gaan uiteraard ook uitgebreid
verslag doen op Treinreiziger.nl. We besteden graag aandacht aan de deelnemers, en
uiteindelijk ook aan de winnaars. Mogelijk willen ook andere media aandacht besteden

aan dit evenement. Door mee te doen ga je hiermee akkoord. Als dit voor je een
bezwaar is, dan kun je de deelname binnen 14 dagen na aanmelding, maar uiterlijk 22
juni, nog ongedaan maken.

